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Jaarverslag van de ouderraad van cbs De Bouwsteen ’s-Gravendeel  
over het schooljaar 2017 – 2018 
 
Dit verslag is een overzicht van de activiteiten waaraan de ouderraad heeft meegewerkt. 
 
Samenstelling ouderraad 
De ouderraad bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 
Deborah van Waardenburg (voorzitter), Ingeborg Levering (secretaris), Nienke Zielstra 
(penningmeester), Diana de Vos (algemeen adjunct), Claudia de Geus, Marisa Muller, Diana de 
Kreek, Diana van Prooijen, Erna van Berkel, Leontine van Elsen, Eveline Sint Nieklaas, Karin Kurtz, 
Mariska den Boer, Mirjam Groen, Miriam Bogers, Mariëtte Verbree, Saskia de Vries, Tamara 
Dubbeldam, Yvonne den Boer. 
 
Overleg 
De ouderraad heeft dit schooljaar 7 keer vergaderd. Hierbij waren namens het leerkrachtenteam 
aanwezig Sari Visser of Ed Meerburg en eenmaal Renate van Vliet (directeur).  
De voorzitter van de medezeggenschapsraad ontvangt tevens de uitnodigingen en de verslagen van 
de vergaderingen en is eenmaal uitgenodigd aanwezig te zijn. 
 
Augustus 
Het schooljaar begint op maandag 21 augustus. De leerkrachten krijgen deze dag een kleine attentie 
namens de ouderraad. Magneetjes ‘zodat het geleerde goed blijft hangen’ dit jaar. 
In de zomervakantie is de school verbouwd en geverfd en is er nieuw meubilair geleverd. Er is 
daarom op dinsdagavond 22 augustus een inloopavond met een feestelijk tintje. De ouderraad deelt 
drankjes uit. 
 
September 
In september staat de schoolfotograaf op het programma, dit keer door fotograaf Elizabeth 
Heijblom. Dit is de eerste keer voor deze fotograaf, de ouderraad ondersteunt zoals elk jaar met de 
organisatie en praktisch bij het maken van de foto’s. De OR-leden kregen van de fotograaf hiervoor 
een kleine attentie. 
Op 15 september vond ook de 1e kleuterinstuif van dit schooljaar plaats, voor kinderen van 3 jaar. 
Peuters kunnen deze dag komen kijken op onze school samen met hun ouders en de ouders hebben 
de gelegenheid om vragen te stellen aan leerkrachten. De ouderraad helpt bij het versieren, maken 
van welkomstmappen voor de belangstellenden, koffie verzorgen e.d. In de loop van het jaar is er 
nog driemaal een kleuterinstuif. 
Ook ondersteunde de ouderraad bij een tweetal informatieavonden in september. 
 
Oktober 
In oktober heeft de ouderraad de Jantje Beton actie (loten verkopen) ondersteund. Dit viel tegelijk 
met de Grote Club Actie, dit is een aandachtspunt voor een volgende keer.  
Op 5 oktober was het de dag van de leraar. De ouderraad heeft voor een vaas voor elke leerkracht 
gezorgd en kinderen/ouders gevraagd een bloem mee te brengen zodat de vazen goed gevuld 
werden. De leerkrachten gaven aan dit erg te waarderen.  
 
November 
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Op woensdag 1 november vierden we Dankdag. Traditiegetrouw nemen de kinderen van de groepen 
4 & 6 fruit mee. De ouderraad zorgt ervoor dat de fruitschalen opgemaakt worden en naar het 
verzorgingstehuis Immanuel gebracht worden. De kinderen van groep 4 brengen de liedjes die zij 
geoefend hebben voor de kerkdienst ten gehore aan de bewoners van het verzorgingshuis en bieden 
dan het fruit aan. Ook helpt de ouderraad ’s morgens met het versieren van de NH kerk. ’s Middags 
is er een drukbezochte kerkdienst die is voorbereid door een commissie vanuit school en drie 
gezamenlijke kerken.  
Deze maand bereidt de ouderraad het sinterklaasfeest voor. De cadeautjes zijn besteld en ingepakt. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun schoen zetten. De kinderen van de groepen 1 & 2 
krijgen een cadeautje, de kinderen van 3 & 4 krijgen een boek. De groepen 5-8 krijgen een 
chocoladelolly. Natuurlijk ontbreekt het strooigoed niet.  
Er zijn dit jaar nieuwe pakken, een staf en dergelijke gekocht door de ouderraad.  
 
December 
Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. Bij de aankomst kunnen ook de ouders 
even blijven kijken. De aankomst sluit aan bij het landelijke sinterklaasjournaal en de verhaallijn die 
de weken ervoor al op school (onderbouw) is uitgezet. Daarna volgt een bezoek aan alle klassen. 
De ouderraad combineert in december de vergadering met een workshop kerststuk maken, gegeven 
door een van de leden. Ook is door de ouderraad de hal van de school in kerstsfeer aangekleed.  
De kerstviering is dit jaar per klas in het eigen lokaal, zonder de ouders. De ouderraad zorgt voor een 
versnapering. Ook krijgt elke leerling een kerstzuurstok met een boodschap van de ouderraad mee.  
Na de kerstviering is er op school een kerstborrel voor de leerkrachten en de leden van de 
medezeggenschapsraad en ouderraad.  
 
Januari – Februari  
De vergadering van de ouderraad in januari is komen te vervallen, i.v.m. geen dringende zaken. 
Er zijn in januari en februari weinig activiteiten voor de ouderraad, behalve de kleuterinstuif.  
 
Maart 
Op donderdag 29 maart vieren we op school het Paasfeest. In ochtend gaan de kinderen van alle 
groepen voor de paasviering naar de Ontmoetingskerk. 
Aan het einde van de ochtend is er in de klassen een paaslunch die verzorgd wordt door de OR. Dit 
jaar is een aantal kleine aanpassingen gedaan in de lunch, zoals bruin brood i.p.v. wit, een mini-
krentenbol i.p.v. een donut. Verder zijn er broodjes, kaas, worst en zoet beleg, matzes en eieren.  
De gebruikelijke paasborrel voor leerkrachten en OR-leden na schooltijd is vervallen, i.v.m. een 
teamactiviteit in dezelfde week.  
 
April 
Op 6 april is meester- en juffendag gevierd. Dit jaar voor het eerst met de school als geheel. Er is 
voor de kleutergroepen een speurtocht en voor de overige groepen vossenjacht. De ouderraad heeft 
ondersteund bij de organisatie en uitvoering. Deze activiteit wordt in het programma van de 
ouderraad opgenomen en er zijn afspraken gemaakt voor volgende keren.  
Op vrijdag 20 april zijn er de koningsspelen, waarbij de kleuters spelletjes doen op het schoolplein en 
de groepen 3-8 een sportdag hebben op de sportvelden. De ouderraad ondersteunt op beide 
locaties. De versnaperingen op de sportvelden zijn dit jaar zo veel mogelijk gezond; water, fruit, 
groente e.d. 
 
Mei 
Groep 8 gaat deze maand op kamp. Bij terugkomst is de ouderraad aanwezig met versnaperingen. 
Ook levert de ouderraad een kleine financiële bijdrage aan het kamp. 
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Juni 
In juni liep een team van De Bouwsteen mee met de BiWanTo, de ouderraad zorgt onderweg op 3 
plaatsen voor drinken en iets lekkers. Ook is er de avondvierdaagse. De ouderraad verzorgt de 
inschrijvingen. Dit jaar in een vernieuwde opzet met vaste begeleiders per groep. Overwegend 
positief ontvangen.  
Op 19 en 21 juni is de schoolreis. De kleuters gaan dit jaar naar Avonturenboerderij Molenwaard. Er 
is hierdoor bij deze groepen meer begeleiding nodig dan voorheen (binnenspeeltuin). De groepen 3-
5 gaan naar Ouwehands Dierenpark en 6-7 naar Bobbejaanland. De ouderraad organiseert samen 
met de betrokken leerkrachten de schoolreizen, gaat mee als begeleiding, zorgt zo nodig voor 
aanvullende hulpouders, regelt het verkeer enz.  
Eind juni sluit de ouderraad gezamenlijk het jaar af met een etentje. We nemen afscheid van Eveline 
Sint Nieklaas, Leontine van Elsen en Marisa Muller. Er is geen oproepje uitgegaan voor nieuwe leden 
omdat de ouderraad me de huidige bezetting de activiteiten kan uitvoeren.  
 
Juli 
In juli vond de Talentenshow plaats, ondersteund door de ouderraad (jury, prijsjes, enz.) 
De afscheidsavonden van de groepen 8 waren in de laatste schoolweek. We kijken deze avond naar 
de musical en er is een persoonlijk afscheid van alle kinderen door de leerkrachten. De ouderraad 
zorgt in de pauze voor uitgebreide hapjes en drankjes voor de kinderen, ouders en het team.  
Alle kinderen krijgen van de ouderraad een herinneringsboek met daarin o.a. de personalia van alle 
kinderen, een persoonlijke groet van alle leerkrachten, foto’s e.d.  
Donderdag 12 juli sluiten de groepen 8 traditiegetrouw af met het uitdelen van snoep aan de hele 
school en worden daarna door een haag naar buiten begeleid.  
Om 12 uur start de vakantie voor alle leerlingen. 
 
Diversen 
Verkeer: de ouderraad ondersteunde bij het verkeersexamen in de groepen 7 en organiseerde een 
les over de ‘dode hoek’ bij (vracht)auto’s voor de groepen 8.  
Adoptie: Via de stichting Woord en Daad steunen wij 4 adoptiekinderen.  
Identiteit: de ouderraad is vertegenwoordigd in de commissie identiteit (overleg met o.a. de kerken). 
Ouderbijdrage: hiervoor wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. 


